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§ 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Aaltonen ja Jukka Heinonen (varalla Alpo
Uusiniemi).
Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2021.
Kokouskäsittely
Kimmo Kulonpää saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16.04.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Aaltonen ja Jukka Heinonen (varalla Heikki
Keisari).
Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2021.
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Ympäristöterveysjaosto, § 16,14.10.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 23, 09.12.2021
§ 23
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen käyttökiellon asettaminen Tattaran koulun
kellarikerrokselle, Nakkilan kunta
PRIDno-2021-3195
Ympäristöterveysjaosto, 14.10.2021, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Rosenblad
heidi.rosenblad@pori.fi
terveysinsinööri
Liitteet

1 Kosteusvauriokorjauksen esisuunnitelma
Tattaran koulu on vuonna 1935 rakennettu massiivitiilirunkoinen rakennus, jonka
omistaa Nakkilan kunta. Tattaran koululle os.Tattarantie 49,29250 Nakkila tehtiin
terveydensuojelulain (763/1994) mukainen tarkastus 21.12.2020.
Tarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, jossa kiinteistön omistajaa edellytettiin
selvittämään kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteiden kunto ja kosteus.
Nakkilan kunta toimitti edellytetyt kosteuskartoituksen tulokset terveysvalvontaan
6.4.2021. Kosteuskartoituksen tuloksia käsiteltiin Nakkilan kunnan edustajien kanssa
13.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Laaditun kosteuskartoituksen ja Nakkilan kunnan
edustajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella terveysvalvonta antoi koulun
kellarikerrosta koskevan korjaus-/ toimenpidekehotuksen.
Nakkilan kunta toimitti 29.6.2021 kehotuksen perusteella korjausten esisuunnitelman
sekä Nakkilan kunnnanvaltuuston pöytäkirjaotteen.
Esisuunnitelmassa todetaan, että Tattaran koulun kellarikerroksessa on havaittu
pitkään jatkuneita kosteusvaurioita, jotka ilmenevät maanvastaisten seinien ja
lattioiden pintamateriaalien vaurioina. Lisäksi rakennuksessa on todettu painaumia ja
kaltevuuksia.
Esisuunnittelmassa todetaan kosteusvaurioiden pääasiallisena syinä olevan
Rakennuksen alimman lattialaatan alapuolella on toistuvasti paineellista vettä,
joka lisää maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta
Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset ja riittämättömät
Rakennuksen sokkelin vedeneristeet ja sokkelivierustan maatäytöt ovat
puutteelliset
Alapohjassa ei ole kapillaarikatkona toimivaa maakerrosta tai paineellisen
vedenkulkeutumisen estävää vedenpaine-eristystä
Kellarikerroksessa pintamateriaalit eivät ole kaikissa tiloissa kosteutta läpäiseviä
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Rakenne- ja kosteusteknisissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen sisäpuolisissa
bitumiaineisissa vedeneristeissä on asbestia ja mikrobianalyyseissä havaittiin
toimepiderajat ylittäviä pitoisuuksia lattian EPS-eristeissä sekä alapohjan paikallisesti
olevissa muottilaudoissa.
Nakkilan kunnanvaltuuston 21.6.2021 päätöksen mukaan koulu kellarikerrokseen
tehdään kevyt pintaremontti ja koulun toimintaa jatketaan normaalisti.
Saatujen selvitysten perusteella perusteella voidaan todeta sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
usean toimenpiderajan ylittyneen ja tilojen aiheuttavan käyttäjilleen
terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.Tattaran koulun kellarikerros ei
täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Nakkilan kunnalle toimitettiin
hallintolain mukainen kuulemiskirje kellaritilojen mahdollisesta käyttökiellosta
30.6.2021.
Nakkilan kunta toimitti 13.7.2021 vastineen, jossa todetaan, että kunta on
tilannut suunnitelman koulun kellarikerroksen kevyestä pintaremontista, ja että
remontti valmistuu kesään 2022 mennessä. Vastineen mukaan pintaremontin
ansiosta ulkopuolisen höyrypaineen on tarkoitus purkautua huonetiloihin ja tuulettua
ilmanvaihdon avulla tiloista pois. Koulun toiminta tiloissa jatkuisi normaalisti.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.
Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä
pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa
terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä
riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella
todettu.
Perustelut
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden,
lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien
olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa
oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä
eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa
oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua,
liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa
siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle,
toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi
tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten
rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta
ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun
kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa
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tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään
käytössä oleviin sisätiloihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan
toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota,
aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin,
kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan
ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.
Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen
liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
Lisätietojen antaja
Terveysinsinööri Heidi Rosenblad, puh. 044 701 4473
Päätös
Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Ympäristöterveysjaosto, 09.12.2021, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Rosenblad
heidi.rosenblad@pori.fi
terveysinsinööri
Liitteet

1 Kunnanvaltuuston päätösote 21.6.2021
Salassa pidettävä, JulkL 24.1. § 25 kohta
2 Nakkilan kunnan vastine 13.7.2021
Salassa pidettävä, JulkL 24.1. § 25 kohta
3 Kosteusvauriokorjauksen esisuunnitelma
4 Kuntotutkimustulosten esittely Tattaran koulu 23.11.2021.
5 Työterveyshuollon lausunto sisäilmalöydösten terveydellisestä merkityksestä
23.11.2021
6 Kosteus-ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 23.11.2021
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Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Nakkilan kunnalle lähetettiin 15.10.2021 selvityspyyntö, jossa Nakkilan kunnan
tuli toimittaa terveysvalvontaan 24.11.2021 mennessä lisäselvityksiä Tattaran koulun
kellarikerroksen vaurioista ja niiden vaikutuksesta käyttäjille. Lisäselvityksien
laatimisessa tuli olla mukana koulu- ja työterveyshuollon asiantuntijat.
Nakkilan kunta perusti sisäilmatyöryhmän Tattaran koulun tilanteen lisäselvittelyä
varten. Sisäilmatyöryhmässä oli edustajia Nakkilan kunnan sivistystoimesta, teknisestä
toimesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta,
työsuojelusta, terveysvalvonnasta sekä kuntotutkimuksen tehneestä yrityksestä.
Nakkilan kunta teetti kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen, joka
kattoi kellaritilojen lisäksi muutkin koulun käytössä olevat kerrokset.
Kuntotutkimustulosten perusteella rakennukseen on laadittu altistumisolosuhteiden
arvio. Tutkimustulosten perusteella tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on
kellarin osalla erittäin todennäköinen. Lisäksi koulun henkilökunnalle tehtiin
oirekysely, joiden perusteella työterveyslääkäri teki yleistävän esityksen vähäisen
vastaajamäärän vuoksi. Työterveyslääkäri laati oirekyselyn ja kuntotutkimuksen
perusteella terveydellisen merkityksen arvioinnin kellarikerrokselle, jossa
todetaan että pitkäaikainen toistuva oleskelu kellarikerroksessa erittäin
todennäköisesti altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville hengitystieoireille
sekä lisää astman tai muun kroonisen hengitystiesairauden puhkeamisen riskiä.
Lyhytaikainen, mutta päivittäin toistuva ja kuukausia tai vuosia kestävä oleskelu
kellarikerroksessa todennäköisesti altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville
hengitystieoireille, ja saattaa herkillä yksilöillä lisätä pitkäaikaissairauden riskiä.
Lyhytaikainen, hetkellinen ja satunnainen oleskelu kellarikerroksessa todennäköisesti
altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville lyhytaikaisille hengitystieoireille tai
nopeasti ohi meneville ärsytysoireille, mutta ei aiheuta pitkäaikaissairauden riskiä.
Nakkilan kunnan sisäilmatyöryhmän toimenpidesuositus saatujen tutkimustietojen ja
arviointien perusteella on, että kellaritilojen käyttö lopetetaan vuodenvaihteessa 2021-
2022 (31.12.2021).
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.
Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä
pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa
terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä
riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella
todettu.
Perustelut
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden,
lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien
olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa
oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä
eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
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Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa
oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua,
liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa
siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle,
toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi
tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten
rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta
ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun
kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa
tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään
käytössä oleviin sisätiloihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan
toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota,
aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin,
kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan
ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.
Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.
Kokouskäsittely
Topi Rissanen poistui kokouksesta klo 16.38.
Pekka Pörsti ehdotti, että esityslistalla olevaa päätösehdotusta muutetaan siten, että
ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja lukuvuoden 2021-
2022 päätyttyä. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Eriävä mielipide
Pekka Pörsti ja Heikki-Eero Aronpää jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tiedoksi
Nakkilan kunta
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Ympäristöterveysjaosto, § 3,07.02.2019
Ympäristöterveysjaosto, § 27,28.11.2019
Ympäristöterveysjaosto, § 13,28.05.2020
Ympäristöterveysjaosto, § 26,03.12.2020
Ympäristöterveysjaosto, § 9,20.05.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 24, 09.12.2021
§ 24
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2022
PRIDno-2019-283
Ympäristöterveysjaosto, 07.02.2019, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston
asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain
vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain
(693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma.
Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset
valvontasuunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida
vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä
valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen
kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee
toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä
keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa
valvontaohjelmassa mainitaan.
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt 29.1.2015 ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman vuosille 2015-2019. Suunnitelma päivitetään vuosittain; päivitys
vuodelle 2018 on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 23.11.2017 § 38.
Terveysvalvonnan suoritteita seurataan vuosittain tarkastusten, päätösten,
lausuntojen ja todistusten lukumäärien mukaan.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2015, 2016, 2017 ja 2018 suoritemäärät.
Vuosi

2015 2016 2017 2018

Tarkastukset yhteensä, kpl

1 085 740

669

740

338

384

640

Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl
Päätökset, kpl

120

143

76

57

Lausunnot, kpl

114

103

71

65
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Todistukset, kpl

92

89

109

136

Suoritteet yhteensä, kpl

1 411 1 075 925

992

Valtakunnalliseen keskitettyyn tiedonsiirtojärjestelmään siirretään tietoja
elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelutoimialasta ja tupakkatoimialasta. Siirrettävät
tiedot koostuvat mm. tarkastusten lukumääristä sekä niihin käytetystä kokonaisajasta.
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon toimialueella on noin 1600
suunnitelmallisen valvonnan kohdetta, joista vuoden 2018 aikana tarkastettiin 640
kohdetta. Kaikkiaan tarkastuksia tehtiin 740 kappaletta.
Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2018 on kaikkiaan 2 348 kappaletta.
Valvonta-alueella on lisäksi huomattava määrä elintarvikealan alkutuotantokohteita,
joita kartoitettiin ja rekisteröitiin kohdetietojärjestelmään vuoden 2018 aikana. Osa
alkutuotantokohteista kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin, mm.
maidontuotantotilat. Alkutuotannon kohteita on järjestelmässä nyt noin 700. Usealla
alkutuottajalla on useampaa alkutuotannon tyyppiä, esimerkiksi eläintuotannon
lisäksi peltoviljelyä.
Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan
kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan
talouden toteutuma vuonna 2018 oli hieman ylijäämäinen.
Valvontaeläinlääkärin suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä.
Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset,
eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset,
luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2015, 2016, 2017 ja 2018 suoritemäärät.
Vuosi

2015 2016 2017 2018

Eläinsuojelutarkastukset, kpl

91

197

Eläintautivalvontatarkastukset, kpl

8

29

Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl

3

1

Tarkastukset yhteensä, kpl

264

235

104

228

Päätökset, kpl

124

116

57

42

Suoritteet yhteensä, kpl

388

351

161

270

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Vuonna 2018 virka-
aikana suoritettiin 2 352 suureläinläyntiä ja 9 935 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana
suureläinkäyntejä oli 220 ja pieneläinkäyntejä 1 367. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä
tehtiin 13 874.
Lisätietoja asiassa antavat eläinlääkintäyksikön päällikkö, puh. 044 701 4579 ja
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö, puh. 044 701 9276.
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio
Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen
vuoden 2018 suoritteista.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto, 28.11.2019, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Liitteet

1 Valvontasuunnitelma 2020
Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston
valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään
säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.
Vuodelle 2020 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka
sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain
elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon
suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden
tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika,
viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman
toteutumisen arviointi.
Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio
Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja
Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristöterveysjaosto, 28.05.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
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yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston
asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain
vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain
(693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma.
Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset
valvontasuunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida
vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä
valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen
kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee
toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä
keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa
valvontaohjelmassa mainitaan.
Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan
13.12.2018 § 49.
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten
suoritteiden mukaan. Vuonna 2019 otettiin käyttöön valtakunnallinen tietojärjestelmä,
johon siirretään tietoja elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelutoimialasta ja
tupakkatoimialasta. Siirrettävät tiedot koostuvat mm. tarkastusten lukumääristä sekä
niihin käytetystä kokonaisajasta. Tietojärjestelmän käyttöönotossa oli huomattavia
vaikeuksia, mikä vaikutti suoritteiden määrään laskevasti erityisesti alkuvuodesta.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.
Vuosi

2016 2017 2018 2019

Tarkastukset yhteensä, kpl

740

669 740 723

Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 338

384 640 411

Päätökset, kpl

143

76

57

61

Lausunnot, kpl

103

71

65

64

Todistukset, kpl

89

109 136 203

Suoritteet yhteensä, kpl

1 075 925 992 1 051

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon toimialueella on noin 900 suunnitelmallisen
valvonnan kohdetta, joista 52 % elintarviketoimialalla, 34 %
terveydensuojelutoimialalla, 9 % tupakkatoimialalla ja 5 % lääkelakitoimialalla.
Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2019 oli kaikkiaan 2 161 kappaletta.
Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan
kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan
talouden toteutuma vuonna 2019 oli hieman ylijäämäinen.
Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä.
Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset,
eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset,
luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit.
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Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi kaupungineläinlääkärit
tarvittaessa.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.
Vuosi

2016 2017 2018 2019

Eläinsuojelutarkastukset, kpl

93

198 380

Eläintautivalvontatarkastukset, kpl

8

29

28

Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl

3

1

1

Tarkastukset yhteensä, kpl

235 104 228 409

Päätökset, kpl

116 57

Suoritteet yhteensä, kpl

351 161 270 444

42

35

Vuonna 2019 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n sijasta,
mikä selittää eläinsuojelun suoritteiden merkittävän kasvun.
Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Vuonna 2019 virka-
aikana suoritettiin 1 279 suureläinkäyntiä ja 8 795 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana
suureläinkäyntejä oli 219 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 586 käyntiä. Yhteensä
eläinlääkärikäyntejä tehtiin 11 879 käyntiä. Tiedoista puuttuvat yhden
kaupungineläinlääkärin käynnit.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen
vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisesta.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Ympäristöterveysjaosto, 03.12.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Liitteet

1 Valvontasuunnitelma 2021
Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston
valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään
säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.
Vuodelle 2021 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka
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sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain
elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon
suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden
tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika,
viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman
toteutumisen arviointi.
Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja
Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristöterveysjaosto, 20.05.2021, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston
asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain
vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain
(693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma.
Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset
valvontasuunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida
vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä
valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen
kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee
toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä
keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa
valvontaohjelmassa mainitaan.
Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan
28.11.2019 § 27.
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten
suoritteiden mukaan. Vuonna 2020 vallinnut poikkeustilanne keskeytti
tarkastustoiminnan väliaikaisesti, mutta koko vuoden suoritteiden tarkastelussa
poikkeustilanteen vaikutus jäi vähäiseksi.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 suoritemäärät.
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Vuosi

2017 2018 2019 2020

Tarkastukset yhteensä, kpl

669 740 723 643

Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 384 640 411 372
Päätökset, kpl

76

57

61

35

Lausunnot, kpl

71

65

64

69

Todistukset, kpl

109 136 203 164

Suoritteet yhteensä, kpl

925 992 1051 911

Tarkastuksista 53 % kohdistui elintarviketoimialaan, 38 % terveydensuojelutoimialaan
ja 9 % tupakkatoimialaan.
Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2020 oli kaikkiaan 2 343 kappaletta.
Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan
kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan
talouden toteutuma vuonna 2020 oli ylijäämäinen, koska vuoden 2020 alusta voimaan
tulleen taksakorotuksen vaikutus ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.
Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä.
Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset,
eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset,
luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit.
Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi tarvittaessa
kaupungineläinlääkärit.
Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017-2020 suoritemäärät.
Vuosi

2017 2018 2019 2020

Eläinsuojelutarkastukset, kpl

93

198 380 318

Eläintautivalvontatarkastukset, kpl 8

29

28

19

Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl 3

1

1

8

Tarkastukset yhteensä, kpl

104 228 409 345

Päätökset, kpl

57

Suoritteet yhteensä, kpl

161 270 444 378

42

35

33

Vuosina 2019-2020 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n
sijasta. Vuoden 2020 käyntimäärät on laskettu siltä osin eri tavalla kuin 2019 käynnit,
että vuoden 2020 käynneissä kahden eläinlääkärin yhdessä suorittama käynti on
kirjattu yhdeksi käynniksi, kun vuonna 2019 se kirjattiin kahdeksi käynniksi. Vuonna
2020 Covid-epidemian takia suunnitelmalliset tarkastukset karsittiin minimiin, mikä on
osaltaan vähentänyt kokonaiskäyntimääriä.
Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Eläinlääkäreiden
käyntimäärä on laskenut hieman vuodesta 2019, mikä johtuu Covid-epidemiasta,
yksikön täyttämättömistä viroista sekä tilastoimatta jääneistä käynneistä. Vuonna
2020 virka-aikana suoritettiin 683 suureläinkäyntiä ja 8 174 pieneläinkäyntiä.
Päivystysaikana suureläinkäyntejä tehtiin 191 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 223
käyntiä. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 10 648 kappaletta. Tiedoista puuttuvat
osittain kolmen eläinlääkärin käynnit.
Ehdotus

Porin kaupunki
Ympäristöterveysjaosto

Pöytäkirja
09.12.2021

4/2021

18 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen
vuoden 2020 valvontasuunnitelman toteutumisesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto, 09.12.2021, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Liitteet

1 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2022
Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston
valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään
säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.
Vuodelle 2022 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka
sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain
elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon
suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden
tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika,
viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman
toteutumisen arviointi.
Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja
Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ympäristöterveysjaosto, § 8,20.05.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 18,14.10.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 25, 09.12.2021
§ 25
Ympäristöterveydenhuollon talouden raportointi vuonna 2021
PRIDno-2021-1118
Ympäristöterveysjaosto, 20.05.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 1.1.-31.3.2021
Terveysvalvonnan maksutuotoissa näkyy tuottojen vähentyminen puolella (22.000
euroa) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Poikkeama aiheutuu laskutuksen
jaksottaisuudesta ja siten korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat
hieman laskeneet viime vuodesta, koska alkuvuoden klinikkamaksuja on saamatta
noin 20.000 euroa. Maksupääteuudistus on kesken laitteiden toimitusviiveestä
johtuen.
Terveysvalvonnan henkilöstökulut ovat vähentyneet 3 % (5.000 euroa) viime vuodesta.
Vakinaisten palkkakulut ovat vähentyneet viidenneksellä, mutta sijaiskustannukset
ovat vastaavasti kasvaneet. Eläinlääkinnän vakituisen henkilöstön palkkakulut ovat
vähentyneet 13 % (8.000 euroa) ja myös sijaiskustannukset ovat vähentyneet (26.000
euroa). Palkkakustannukset ovat siten yhteensä noin 18 % (36.000 euroa) pienemmät
kuin vuosi sitten.
Toimintakustannukset ovat vähentyneet tuottoja enemmän, joten kokonaisuutena
ympäristöterveydenhuollon talouden tammi-maaliskuun toteuma on positiivinen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto, 14.10.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet
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1 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 1.1.-31.8.2021
Terveysvalvonnan maksutuotot ovat 17.000 euroa viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta jäljessä. Vastaavasti Lounais-Suomen aluehallintovirasto on korvannut
valvontaeläinlääkäritoiminnasta johtuvia kuluja tällä hetkellä yli 34.000 euroa viime
vuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan terveysvalvonnan toimintatuotoissa ollaan
kuitenkin 17.000 euroa viime vuotta edellä. Alkuvuodesta toteutettiin
maksupääteuudistus eläinlääkinnän klinikkamaksujen tehokkaampaa tulouttamista
varten. Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat silti 20.000 euroa viime vuotta pienemmät.
Asiaa selvitetään, onko alkuvuoden klinikkamaksuja vielä joltain osin saamatta.
Terveysvalvonnan henkilöstökuluissa ei ole tapahtunut muutoksia viime vuoteen
nähden. Eläinlääkinnän henkilöstökulut puolestaan ovat vähentyneet 17 % (109.000
euroa) viime vuodesta. Vakinaisten palkkoja on maksettu lähes 40.000 euroa viime
vuotta vähemmän. Lisäksi erillis- ja varallaolokorvauksia on maksettu viime vuotta
26.000 euroa vähemmän, samoin tilapäisten sekä sijaisten palkkoja on maksettu
10.000 euroa vähemmän.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 26.5.2021 kokouksessaan korjata
eläinlääkinnän käyttösuunnitelmaa SuomiAreenan budjetista vapautuneella
määrärahalla yhteensä 50.000 eurolla. Henkilöstökustannuksiin siirrettiin 30.000
euroa tilapäisten palkkoihin, mikä mahdollisti tilapäisen eläinhoitajan palkkauksen
pieneläinpäivystykseen ympärivuorokautisesti huhtikuun alusta elokuun loppuun.
Myös osa arki-iltojen päivystyksestä on toteutettu eriytettynä siltä osin, kun
eläinlääkäreitä on ollut riittävästi käytettävissä. Lisäksi eläinlääkintäyksikön
käyttösuunnitelmassa ei ollut varauduttu potilasvahingoista aiheutuviin
kustannuksiin, joita on kuitenkin jouduttu eläinlääkinnän tileiltä maksamaan useita
tuhansia euroja. Tätä varten siirrettiin myös 20.000 euroa muihin toimintakuluihin.
Terveysvalvonnan toimintakustannukset ovat pysyneet samana kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana. Eläinlääkinnän toimintakuluissa vastaavasti on nähtävissä
laskua, esimerkiksi palvelujen ostot ovat puolittuneet viime vuodesta.
Porin kaupunki on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen pieneläinpäivystyksen
järjestämisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa. Päivystyksen järjestää
Porin Mikkolassa sijaitseva, Evidensia-verkostoon kuuluva Eläinklinikka Syke. Päivystys
on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Porin,
Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille sekä alueella
oleskeleville pieneläimille. Pieneläinpäivystys alkoi 3.9.2021. Eläinklinikka Syke
päivystää vuoden loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Kaupungineläinlääkärit
hoitavat pieneläinpäivystykset arkisin ja suureläinpäivystykset kokonaisuudessaan
ympäri vuorokauden. Vuoden vaihteen jälkeen pieneläinpäivystykset siirtyvät
Eläinklinikka Sykkeelle myös arkipäivien osalta. Aloituskauden mukaisesta palvelusta
maksetaan kuukausikorvausta syys-joulukuulta yhteensä 56.000 euroa, jotka tullaan
kirjaamaan palvelujen ostoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousraportin tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto, 09.12.2021, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 1.1.-31.10.2021
Terveysvalvonnan maksutuotot ovat 30.000 euroa viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta jäljessä. Maksutuottojen kertymiseen kuluvana vuonna ovat vaikuttaneet
muun muassa hygieenikkoeläinlääkärin poissaolosta aiheutuneet muutokset
terveystarkastajien tehtävissä sekä uudistunut lainsäädäntö. Terveysvalvonnan
toimintatuotoissa ollaan kuitenkin lokakuun jälkeen enää 54.000 euron päässä koko
vuodelle budjetoidusta tuotoista. Tämä selittynee suurilta osin Lounais-Suomen
aluehallintoviraston tulouttamista valvontaeläinlääkäritoiminnasta johtuvista kuluista,
joissa ollaan 45.000 euroa viime vuotta edellä.
Eläinlääkinnässä toteutettiin alkuvuodesta maksupääteuudistus, jotta klinikkamaksuja
saataisiin tuloutettua aiempaa tehokkaammin. Maksupäätteet osaltaan
nopeuttavatkin tätä tuloutusta, mutta klinikkamaksuissa ollaan silti 23 %:ia (13.000
euroa) viime vuotta jäljessä ja tässä vaiheessa vuotta näyttääkin siltä, ettei
klinikkamaksuissa ylletä tälle vuodelle budjetoituun 80.000 euroon.
Klinikkamaksutuottojen pieneneminen johtuu muun muassa pieneläinpäivystyksen
siirtymisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:lle 3.9. alkaen viikonloppuisin ja
arkipyhisin.
Terveysvalvonnan henkilöstökuluissa ei ole tapahtunut muutoksia viime vuoteen
nähden. Eläinlääkinnän henkilöstökulut puolestaan ovat vähentyneet lähes 24 %:ia
(187.000 euroa) viime vuodesta. Vakinaisten palkkoja on maksettu lähes 55.000 euroa
viime vuotta vähemmän. Lisäksi erillis- ja varallaolokorvauksia on maksettu viime
vuotta 37.000 euroa vähemmän, samoin tilapäisten sekä sijaisten palkkoja on
maksettu 30.000 euroa vähemmän. Tämä on paljolti seurausta pitkään jatkuneista
rekrytointivaikeuksista, joten henkilöstökuluja ei kerry samassa suhteessa
budjetoituun, eikä viime vuoteen nähden.
Terveysvalvonnan toimintakustannukset ovat pysyneet lähes samana kuin viime
vuoden vastaavana ajankohtana. Eläinlääkinnän toimintakuluissa puolestaan on
nähtävissä laskua, esimerkiksi palvelujen ostot ovat puolittuneet viime vuodesta. Syys-
joulukuulta tullaan kuitenkin vielä maksamaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:lle
yhteensä 56.000 euroa pieneläinpäivystyksen järjestämisestä. Tämä kirjataan
palvelujen ostoihin. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että terveysvalvonta pysynee
budjetoidussa, kun taas eläinlääkintä selvästi alittanee tälle vuodelle varatut
määrärahansa.
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Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousraportin tiedoksi.
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§ 26
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022
PRIDno-2019-5434
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Liitteet

1 Ehdotus Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksaksi 1.1.2022 alkaen
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen voimassa oleva taksa
on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 28.11.2019 § 25. Uuden elintarvikelain tultua
voimaan vuonna 2021 on taksa sen osalta tarpeen uudistaa. Lisäksi taksaan esitetään
muutoksia valvontatyön henkilöstökustannusten nousun vuoksi.
Eläinlääkinnän klinikkamaksuja on tarkastettu, koska pieneläinten
ympärivuorokautinen kiireellinen eläinlääkintäapupalvelu on siirtynyt Evidensia
Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä hankittavaksi.
Poistettavat kohdat on merkitty yliviivattuina, ja muutetut tai lisätyt kohdat on
merkitty punaisella.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä liitteen mukaiset
ympäristöterveydenhuollon palveluista ja muista suoritteista perittävät maksut. Taksa
astuu voimaan 1.1.2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 27
Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuonna 2022
PRIDno-2019-5404
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Porin kaupunki järjestää eläinlääkäripalvelut Porin seudun
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella Eurajoella, Harjavallassa,
Nakkilassa, Porissa ja Ulvilassa.
Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi
toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta.
Toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin
eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi, ja ilmoittaa
päätöksestä Kevaan. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät
työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto vahvistaa Porin kaupungineläinlääkäreiden virkojen
17628001, 17628002, 17628003, 17628004, 17628005, 17628006 ja 17628007 vuoden
2022 palkkioiden enimmäismääräksi 52 932,48 euroa.
Kunnaneläinlääkärin sijaisten eläkemaksujen laskentaperusteena käytetään edellä
mainittuja vakituisessa virkasuhteessa oleville kunnaneläinlääkäreille vahvistettuja
palkkiosummia. Päivystyssijaisuuksissa ja muissa sellaisissa tilapäisissä virkasuhteissa,
joissa eläinlääkäri ei selkeästi toimi tietyn kunnaneläinlääkärin sijaisena, vahvistetaan
eläkemaksujen laskentaperusteena olevaksi palkkioiden määräksi 50 000 € vuodessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
palvelussuhderekisteri@keva.fi

Porin kaupunki
Ympäristöterveysjaosto

Pöytäkirja
09.12.2021

4/2021

25 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28
Ympäristöterveysjaoston lausunto läntisen Suomen vesihuoltostrategiasta 2050 ja
toimenpideohjelmasta vuoteen 2030 saakka
PRIDno-2021-4912
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Läntisen Suomen ELY-keskukset ovat yhdessä alueen vesihuoltotoimijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa laatineet laajan koko vesihuoltokenttää koskevan
vesihuoltostrategian. Strategian tavoitevuotena on vuosi 2050. Strategiassa on
laadittu visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään viimeistään
vuoteen 2050 mennessä.
Vesihuoltostrategian 2050 vision mukaan läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat
ensiluokkaisia ja reagoivat toimintaympäristön muutoksiin. Vision tavoitetilat ovat
vesihuollon arvo yhteiskunnan elintärkeänä toimintona on tunnistettu ja vastuu
koetaan yhteiseksi
kaikille vesihuollon asiakkaille on varmistettu turvallinen ja laadukas vesihuolto
vesihuolto mahdollistaa alueen kehittymisen
alue on monipuolisen vesiosaamisen ja kestävän vesihuoltotoiminnan
edelläkävijä
Strategian ensimmäisessä toimenpideohjelmassa toimenpiteet jaetaan kahdeksaan
eri keinovalikoimaan, jotka ovat
arvostuksen lisääminen ja vastuiden ymmärtäminen
Yhteistyön lisääminen
vesihuolto-osaamisen lisääminen
laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen
kestävien ja muuntautumiskykyisten vesihuoltopalveluiden tuottaminen
laitosten talouden vahvistaminen
lainsäädännön ja valvonnan kehittäminen
digitalisaation ja ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Jaosto päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle läntisen Suomen
vesihuoltostategiasta 2050 seuraavan lausunnon.
Vesihuollon arvo yhteiskunnan elintärkeänä toimintona on yksi visioon kirjatuista
tavoitetiloista. Ilmastonmuutoksen eteneminen vaikuttaa myös vesihuoltoon
aiheuttaen haitallisia vaikutuksia erityisesti talousveden määrälle ja laadulle. Viime
vuosina lisääntyneet kuivuus- ja sadejaksot sekä pakkasjaksojen puuttuminen ovat jo
nyt vaikuttaneet pohjaveden hyödyntämiseen talousvetenä. Yleistyneet pitkät
kuivuusjaksot vähentävät pitkälläkin aikavälillä pohjaveden saatavuutta, ja voivat
paikallisesti heikentää pohjaveden laatua niin, että sen käytettävyys talousvetenä
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vaarantuu. Sateiden lisääntyessä erityisesti talvikaudella maan ollessa sulana
ohjautuu pintavesiä tavanomaisesta poikkeavia reittejä pitkin mahdollistaen niiden
sekoittumisen pohjavesiin. Samoin rankkasateet saattavat aiheuttaa uhan
talousvetenä käytettävän pohjaveden laadulle. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja
sopeutuminen ovatkin keskeisessä roolissa myös yhteiskunnalle elintärkeän
vesihuollon turvaamisessa.
Erilaisten riskitoimintojen sijaitseminen vedenhankintaan käytettävillä
pohjavesialueilla aiheuttaa todellisen riskin talousvedelle. Kuten
toimenpideohjelmassa todetaan, ovat ajantasaiset pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat ja niissä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen keskeisiä
keinoja näiden riskien vähentämisessä. Uusien toimintojen osalta maankäytön
suunnittelussa tuleekin entistä enemmän huomioida riskitoimintojen sijoittaminen
niin, että häiriö- tai poikkeustilanteessakaan toiminnasta ei aiheudu vaaraa
pohjavesille. Myös kuntalaisten tietoa ja ymmärrystä kiinteistökohtaisesta
vesihuollosta on lisättävä, ja kiinnitettävä huomiota esimerkiksi kiinteistökohtaisten
talousvesikaivojen vedenlaatuun, jota ei ole kattavasti tutkittu viime vuosina.
Toimenpideohjelmaan kirjatut toimenpiteet vesihuollon yhteistyön lisäämiseksi ovat
erittäin tärkeitä. Alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien laatimisessa tulee
huomioida, että käytettävissä olevat vesivarat eivät noudata hallinnollisia rajoja eikä
yksikään toimija ole riippumaton muista. Keväällä 2021 valmistuneessa
Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa
esitettiin alueen vedenhankinnan kehittämistä yhteisellä tekopohjavesiratkaisulla.
Tällaista konkreettista yhteistyötä alueellisen vesihuollon toteuttamiseksi on
edistettävä. Lisäksi yhteistyötä on lisättävä jo nyt häiriötilanteisiin varautumisessa.
Häiriötilannesuunnitelmia ja tarkoituksenmukaisia toimintamalleja on noudatettava ja
ylläpidettävä, ja valmius- ja varautumisharjoituksia on järjestettävä säännöllisesti.
Vesihuoltolaitosten on tunnistettava kyberturvallisuuden uhkia omassa toiminnassaan
ja varauduttava uhkiin.
Vesihuoltolaitoksille on turvattava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset ja
henkilöresurssit. Korjausvelka on kasvanut, joten on tärkeää, että vesilaitoksilla
tehdään kuntokartoituksia ja kunnostustoimenpiteitä rakennuksien, vedenottamoiden
ja verkoston osalta.
Hiljaisen tiedon siirtoa on lisättävä henkilöstön ennakoivalla palkkauksella ja
vertaismentoroinnilla. Oppilaitosten koulutusta on kehitettävä vesihuollon tarpeet
huomioiden. Alan eri toimijoille on järjestettävä teemakoulutusta ammattitaidon
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Osaamisen varmistamiseksi myös jatkossa, tulee alan
vetovoimaisuutta parantaa.
Lainvalmisteluun on vaikutettava huomioimalla alueen erityispiirteet ja alan
toimijoiden tarpeet. Samalla tulee huolehtia valvonnan
riittävistä resursseista valvonnan vaatimusten ja varautumisen lisääntyessä.
Paikkatietojärjestelmien käytettävyyttä ja yhteensopivuutta on kehitettävä tiedon
saatavuuden varmistamiseksi valvoville viranomaisille ja vesihuoltolaitoksille.
Kokonaisuutena läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 on kattava ja laadukas
esitys vesihuollon nykytilasta, toimenpiteistä vesihuollon turvaamiseksi sekä
vesihuollon tulevaisuuden haasteista.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ely-keskus
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§ 29
Ympäristöterveysjaoston seuraava kokous
PRIDno-2019-2423
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Päätetään ympäristöterveysjaoston seuraavan kokouksen ajankohta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää kokoontua torstaina 17.2.2022 klo 16.00.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti kokoontua torstaina 17.2.2022 klo 16.00.
Tiedoksi
Talous- ja hallintoyksikkö/PoriListat -tiimi, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo
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Hallintovalitus
§23
Hallintovalitus
Päätöksen valituskelpoisuus
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.
Valitusviranomainen
Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina,
sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai
juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat
tiedot:
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perustelut muutosvaatimukselle
Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole
valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus,
haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
- todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin
Valituksen jättäminen
Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-
oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat
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Muutoksenhakukielto
§21, §22, §24, §25, §28, §29
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§26, §27
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

